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Hartelijk dank dat u voor een CELLONIC® accu 
gekozen heeft. Wij raden u aan deze gebruiksaanwijzing 
zorgvuldig te lezen om de accu vakkundig en veilig te 
gebruiken. Wij raden u ook aan deze gebruiksaanwijzing te 
bewaren voor eventueel later gebruik.

Veiligheidsmaatregelen voor gebruik

Gebruik de accu alleen in compatibele toestellen. Het is 
niet toegestaan de accu in andere toestellen te gebruiken. 
Gebruik de accu alleen met de juiste poling (+/-) in de 
oplader. Indien de accu zich niet soepel laat plaatsen 
probeer nooit deze accu met geweld alsnog te plaatsen. 
Dat kan leiden tot de bovengenoemde gevaren. Sluit onder 
geen beding de batterij aan met de positieve en negatieve 
pool omgekeerd.

Lading

De accu mag alleen met een geschikte oplader worden 
geladen. Voor het eerste gebruik dient de accu volledig 
opgeladen te worden omdat hij bij ontvangst alleen over 
een kleine of geen lading beschikt. Indien u de accu voor 
een langere periode niet gebruikt dient de accu tevens 
volledig worden opgeladen. De ladingsprocedure dient in 
de aangegeven tijd te zijn afgesloten. Anders dient de 
procedure te worden verbroken omdat er sprake is van 
bovengenoemde gevaar. De accu mag niet bij uiterst hoge 
of uiterst lage temperatuur worden opgeladen. Mocht de 
temperatuur te laag zijn zou dat kunnen leiden tot 
beperkingen van de accuprestatie. 
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Onderhoud

De batterij mag met een zacht, droog, pluisvrij doek 
worden schoongemaakt. Gebruik nooit een nat doek, 
alcohol, e.d. De batterij tegen vocht, stof en hoge 
temperaturen beschermen. Omgevingstemperatuur: 0°C 
tot 40°C tijdens het opladen / -10°C tot 60°C tijdens 
werking / -20°C tot 60°C tijdens opslag

Afvalverwerkingsvoorschriften

De Duitse wet op verwijdering van elektronische apparatuur 
(ElektroG) implementeert de EU WEEE regelgeving voor 
het verwerken van elektronisch afval. Volgens de Europese 
WEEE regelgeving mogen elektronische apparaten niet 
worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Deze 
apparaten kunnen potentieel schadelijk effecten hebben op 
het milieu en de menselijke gezondheid door de 
aanwezigheid van schadelijke stoffen in deze elektronische 
apparatuur. Het symbool met de “doorkruiste afvalbak” op 
het product, in de handleiding en/of op de verpakking geeft 
deze vereiste aan. De Duitse WEEE regelgeving verplicht 
de consument om elektronisch afval niet af te laten voeren 
bij het restafval maar om deze items apart af te voeren. 

Voor het laden van de accu wordt een omgevingstempera-
tuur tussen 10°C en 30°C aanbevolen. Bij langer gebruik 
van de accu moet deze niet meteen worden verwijderd 
omdat hij heet kan worden en verbrandingen kunnen 
ontstaan. Een vochtige of natte accu mag nooit gebruikt of 
opgeladen worden. 



Deze producten kunnen ingeleverd worden bij de fabrikant 
voor herstel of hergebruik, of bij het daarvoor bedoelde 
recyclepunt bij het verkooppunt. Raadpleeg voor meer 
details de wetgeving van het respectievelijke land. We zijn 
een geregistreerde fabrikant en we hechten er zeer veel 
belang aan om een belangrijke 
bijdrage te leveren aan het milieu en het 
hergebruik van belangrijke grondstoffen uit producten.
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